
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 




 

 



 

Stejně jako před rokem bude advent a vánoční svátky doprovázet nejen 
sváteční atmosféra, ale také „všudypřítomná“ obava z toho, jak naše životy 
ovlivní nepatrná entita označovaná jako koronavirus. 

 Snažil jsem se najít pevný bod, o který se mohu jako křesťan (a kněz) 
opřít a vyšla mi z toho vzpomínka na Velikonoce 2020. Tehdy papež 
František pronesl slova, která mohou být směrníkem i dnes. Dnes možná ještě 
více, protože tehdy mnozí ještě doufali v brzký konec pandemie. Jsou tehdejší 
slova prorocká? Ukazují směr? Patří „pod stromeček“? Nabízím několik 
citátů. Výchozím bodem byl tehdy úryvek z evangelia svatého Marka 
o utišení bouře na moři (Mk 4,35-41). Promluva začíná takto: 

 „Téhož dne večer“. Tak 
začíná evangelium, které 
jsme slyšeli. Již několik 
týdnů se zdá, že nastal 
večer. Husté temnoty 
zahalily naše náměstí, ulice 
a města; ovládly naše životy 
a vyplnily všechno 
ohlušujícím tichem a 
bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se namane (…) Dolehly 
na nás obavy a rozpaky. (…) Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, 
všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, 
všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme 
navzájem těšit. (…) 

Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je pochopit Ježíše. 
Zatímco učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, On byl na zádi, právě 
v té části lodi, která se potápí nejprve. A co dělá? Navzdory pozdvižení 
klidně spí, (…) Když je probuzen, utiší vichr a vody a obrátí se 



 

k učedníkům vyčítavým tónem: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte 
víru?“  

Snažme se porozumět. V čem spočívá nedostatek víry učedníků, 
který je protikladem Ježíšovy důvěry? Nepřestali v Něho věřit, vždyť se 
na Něho obracejí. Podívejme se však, jakým způsobem: „Mistře, je ti 
to jedno, že hyneme?“ (…) Je to jedna z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi 
sebou, v našich rodinách slova: „Nezáleží ti na mně?“. Tato věta zraňuje 
a rozbouří srdce. Otřásla také Ježíšem. (…) 

Současná bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné 
a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své programy a plány, 
zvyky a priority. (…) Bouře odkrývá všechny snahy o vytěsnění 
a opominutí toho, co oživuje duši našich národů, odhaluje každý pokus 
o umrtvení pomocí zdánlivě „spasitelných“ návyků, neschopných 
dovolávat se našich kořenů a evokovat paměť našich starců, čímž se 
zbavujeme imunity nezbytné pro vyrovnání se s protivenstvím. 

Bouří spadly masky oněch stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje „ego“ 
ve stálé snaze o vlastní image, a znovu byla odhalena ona 
(požehnaná) sounáležitost, od níž se nelze odtrhnout: sounáležitost 
bratří. 

„Proč se bojíte? Proč 
ještě nemáte víru?“. 
Pane, tvoje Slovo nás 
dnes večer zasáhlo 
a dotýká se všech. 
V tomto našem světě, 
který miluješ více než 
my, jsme se hnali vpřed 
plnou rychlostí a měli dojem, že jsme mocní a schopní všeho. Chtiví 
zisku, jsme se nechali pohltit věcmi a strhnout spěchem. Nezastavili 
jsme se na tvoje volání, neprocitli jsme tváří v tvář planetárním válkám 
a nespravedlnostem, neslyšeli jsme křik chudých i naší těžce nemocné 
planety. Vyzývavě jsme pokračovali a mysleli si, že budeme 



 

v nemocném světě navždy zdrávi. Nyní, když jsme na rozbouřeném 
moři, tě prosíme: „Probuď se, Pane!“. 

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“. Pane, obracíš se k nám 
výzvou, výzvou k víře. (…) Voláš nás, abychom se chopili tohoto 
času zkoušky jako času volby. 

Není to čas tvého soudu, ale našeho soudu: čas vybrat si mezi tím, 
na čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbytné, od toho, 
co nezbytné není. (…) Tak působí moc Ducha, jež se vylévá a přetváří 
v odvážnou a velkodušnou odevzdanost. 

Život Ducha je s to vykoupit, docenit a ukázat, jak jsou naše životy 
spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni 
a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých 
přehlídkách nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující 
události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci 
supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové síly, 
dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, kteří pochopili, 
že nikdo se nezachrání sám. (…) Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů 
ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit a překonat 
krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem 
k modlitbě. (…) Modlitba a tichá služba jsou naše vítězné zbraně. 

„Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?“. Počátkem víry je uznání, 
že potřebujeme spásu. 
Nejsme soběstační. (…) 
Pozvěme Ježíše na 
loďky svých životů. 
Odevzdejme mu svoje 
obavy, aby je přemohl. 
Jako učedníci zakusíme, 
že s Ním na palubě 
neztroskotáme. (…) 

Pán nás uprostřed 
bouře (…) vybízí, abychom vzbudili a aktivovali solidaritu a naději, (…) 



 

Nezhášejme skomírající plamínek (Iz 42,3), který nikdy neochoří, a 
dejme vzplanout naději. 

Přeji a vyprošuji nám všem požehnaný čas adventní a požehnané Vánoce! 
O. Roman 

V současné době máme ve Tvarožné jedenáct kostelníků. Dva slouží 
při mších ve všední dny, zajišťují službu na pohřbech a svatbách, 
otevírají kostel při májových a říjnových pobožnostech a při sobotních 
adoracích. Střídají se po týdnu, chodí pondělí až sobota a zajišťují tuto 
službu podle ohlášek. Jsou to pan Stanislav Dvořáček a pan Antonín 
Klaška. Zbývajících devět kostelníků přichází na nedělní bohoslužby 
a střídají se tak, jak jim to vyhovuje časově, většinou to vychází na 1–2 
nedělní mše za měsíc.  

Kostelník odemyká kostel v neděli 45 minut a ve všední dny asi 30 
minut přede mší svatou. Nachystá obětní stůl – odstraní plátno a umístí 
mikrofon. Dále zkontroluje svíčky na oltáři a obětním stole. Pustí zvony 
po dobu tří minut půl hodiny přede mší, v neděli navíc čtvrt hodiny před 
začátkem bohoslužby. Nachystá obětní dary na stoleček pod kůr kostela. 
Na boční oltář sv. Anny připraví kalich s purifikatoriem a pallou, pateny, 
korporál a lavabo. Dále přichystá misál, lekcionář a přímluvy a zapne 
mikrofony kostela, zapálí svíčky na oltáři a obětním stole, rozsvítí 
všechna světla v kostele a na začátku mše zazvoní zvonkem u sakristie.  

Někteří kostelníci prožívají mši sv. s ostatními věřícími v kostele, jiní 
zůstávají v sakristii. Během nedělní bohoslužby a pohřbů se ještě 
vybírají peněžní dary do sbírky – většinou pomáhají i ministranti kvůli 
urychlení. Po mši sv. se samozřejmě musí všechno zhasnout, uklidit 
a zamknout kostel.  

Kostelník je ten, který do kostela první přichází a poslední odchází. 
Musí na hodně věcí myslet (zvláště při slavnostech), aby se něco 
neopomnělo, což se samozřejmě může stát. Všichni jsme jenom lidé. 



 

Závěrem bych chtěl poděkovat za službu našim bývalým 
kostelníkům, panu Tomáši Buchtovi a panu Aloisovi Ondráčkovi, kteří 
v naší farnosti po mnoho let vykonávali službu a jsou již v kostelnickém 
důchodě. Pán Bůh zaplať! 

Za kostelníky David Vlček 

Brzkým ránem procházím kolem 
našeho chrámu a hledím na siluetu 
této stavby. V létě ozářenou prvními 
paprsky vycházejícího slunce nebo 
nyní osvětlenou lampami a zahalenou 
v podzimem zlatě zbarvených listech 
stromů. Je to začátek dne, který dává 
vjem krásy a blízkosti něčeho 
nadpozemského, nadčasového… 

O víkendu 9. – 10. října jsme si 
v našem kostele sv. Mikuláše 
připomněli 140. výročí od jeho 
posvěcení. Sobotní večer byl 
příležitostí ke ztišení a modlitbě, 
k pokloně a díkům. – Možnost adorovat byla do pozdních nočních hodin. 

Hlavní slavnost proběhla v neděli odpoledne a byla sloužena 
za budovatele chrámu, za všechny kněze z této farnosti, za živé 
a zemřelé farníky. Pozváni byli všichni kněží, kteří zde v minulosti 
sloužili. Rádi jsme přivítali o. Josefa Rybeckého, o. Romana Friče 
a o. Jiřího Brtníka. Hlavním celebrantem mše byl o. Pavel Šenkyřík, 
rodák z Velatic. Kazatelem byl současný farář o. Roman Strossa. 
V homilii připomněl krátce nejen historii kostela, záslu hy faráře 
Václava Kosmáka a hraběte Egberta Belcrediho, ale i důležitost všech 
nejmenovaných, kdo se na stavbě a výzdobě kostela podíleli. Přečetl 
nám odkaz faráře Kosmáka z báně kostela získaný při opravách věže 



 

a střechy kostela o. Strossa zdůraznil, jakým milníkem, pro naši farnost, 
stavba kostela je. Také citoval 2 příběhy z Kukátek Václava Kosmáka, 
které byly motivací pro vznik a dokončení stavby. Václav Kosmák byl 
významnou osobou své doby, spisovatelem a přispěvatelem do novin. 
Jeho fejetony nazvané Kukátka byly velmi oblíbené a jsou dodnes 
v paměti národa. Liturgii doplnil zpěvem chrámový sbor. 

Po mši svaté bylo pro 
účastníky slavnosti 
připraveno před kostelem 
bohaté občerstvení. Bylo 
velmi příjemné se setkat 
a trochu popovídat 
s ostatními lidmi, ale 
hlavně s knězi, kteří zde 
působili. I když chladné, 

přesto slunečné odpoledne neodrazovalo od malého zastavení. 
Připomeňme si jen velmi stručně historii kostela.  
Původní gotický kostel zde stál již v polovině 14. století a byl 

zasvěcen sv. Mikuláši. (Neověřené zprávy hovoří, že na tomto místě stál 
dříve kostel ve stylu románském.) Postupně staletími chátral, a proto 
v průběhu 17. století docházelo k větším opravám. Kostel však velmi 
utrpěl v průběhu bitvy u Slavkova r. 1805, proto postupem času bylo 
rozhodnuto, že stará budova kostela bude stržena a postaví se kostel 
nový. Bylo jasné, že pro tuto stavbu je potřeba najít nejen schopného 
kněze, ale i organizátora. A tak na přímluvu u líšeňského hraběte 
Egberta Belcrediho získává stálé místo ve Tvarožné farář Václav 
Kosmák. Úkolu přípravy stavby se tedy ujímá. Díky obětavosti 
a nezištnosti všech farníků a za velkého finančního přispění hraběte 
Belcrediho a dalších významnějších či drobnějších dárců byl 
na původním místě postaven chrám nový, v pseudogotickém slohu. 
Honoráře mnohých osobností, podílejících se na stavbě či výzdobě, byly 
pouze na pokrytí nákladů. Se stavbou se začalo na jaře 1880 a již 9. října 



 

1881 byl nový kostel posvěcen. Slavnosti svěcení se zúčastnil i Leoš 
Janáček, který řídil starobrněnský pěvecký sbor.  

Historie kostela je pro nás zajímavá a důležitá. Důležitý je však také 
jeho odkaz a „život“. Tedy lidé, kteří sem přicházejí ať ke slavení 
bohoslužeb či k modlitbě. Nebo lidé obdivující krásu umění či čerpající 
v tichosti sílu pro život… 

Alena Kalužová 

Dne 23. září jsme se vypravili s dětmi z mokerské školy, které byli 
v letošním a v loňském roce u prvního svatého přijímání, na setkání 
na Petrově (loni totiž setkání nebylo kvůli covidu, a tak byly pozvány 
i děti, které minulý rok nemohly jet). Nakonec přijelo tolik dětí, 
že naplnily celou katedrálu – sešlo se jich přes čtyři stovky. 

Po slavnostní mši s otcem biskupem jsme mohli společně navštívit 
různé svaté, kteří pro nás měli vždy nějaký úkol nebo aktivitu a pověděli 
nám, jak se pro ně přijímání eucharistie důležité.  

Setkali jsme se se sv. Václavem, kde jsme si mohli vyzkoušet pečení 
hostií z ručně připraveného těsta v rozehřátých kleštích tak, jak se dříve 
hostie vyráběly. Děti zaujaly různé obtisklé motivy na oplatcích, 
rozehřívání kleští v ohni a vlastnoručně vyrobené oplatky i ochutnaly. 
Sv. Václav je seznámil se svým životem. Děti překvapilo, že se sám 
osobně podílel na výrobě hostií a že pro něj bylo důležité každodenní 
přijímání eucharistie. 

Díky sv. Kláře jsme mohli nahlédnout do klenotnice a vystoupit 
na věž a podívat na Brno z ptačí perspektivy. 

Dále jsme se zastavili u sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Dozvěděli 
jsme se, že se svým manželem Bořivojem byli jedněmi z prvních 
pokřtěných Čechů, že podporovali šíření křesťanství v Čechách a že se 
starala o výchovu sv. Václava. O tom, jak je předávání víry složité, 
se děti mohly přesvědčit při posílání míčků. Měli jsme také možnost 



 

vidět knížete Bořivoje, kde si mohli 
děti vyzkoušet lukostřelbu, 
ale kvůli velkému zájmu se na nás 
nedostalo. 

Zasportovat a zasoutěžit si 
mohly děti při setkání 
s blahoslaveným Carlo Acutisem, 
chlapcem, který zemřel v 15 letech 
na leukémii. Děti překvapilo, že 
Carlo Acutis zemřel před nedávnem 
– v r. 2006 a i když byl nemocný, 
zabýval se počítači, programo-
váním a založil webové stránky 
týkající se eucharistických zázraků. 

Sv. Jan Maria Vianney si zase s dětmi povídal o svátosti smíření 
a jako úkol měly rozlišovat mezi špatnými a dobrými skutky. 

Dostali jsme se i na kůr Petrovské katedrály, kde jsme se u varhan 
setkali s Tomášem Akvinským. Ten nám vyprávěl, že důležitost 
eucharistie chtěl lidem přiblížit i pomocí písní, které složil a které 
můžeme i nyní najít v kancionálech. 

Na faře na Petrově jsme si mohli na památku vyrobit „placku“ 
a drahokam, na který si každý mohl napsat, co je pro něj nejdůležitější 
a vložit do truhlice. 

Mimo tyto aktivity jsme také potkali spoustu známých mimo jiné 
i naše bývalé kněze – otce Jiřího Brtníka a Josefa Rybeckého a děti 
zavzpomínaly na to, že to byli oni, kdo je nebo jejich sourozence pokřtili. 

Věřím, že jsme společně strávili příjemný den a uvědomili jsme si, že 
nejsme sami a že je kolem nás spousta kamarádů, známých, ale 
i svatých, kteří nám pomáhají na naší cestě k Bohu. 

Anna Severová 
 



 

Advent je doba očekávání. Připravujeme se nejen na Ježíšovo 
narození o Vánocích, ale i na jeho druhý příchod na konci světa. Svatý 
Pavel nám dává v jednom ze svých listů jednoduchou, ale zaručenou 
radu, jak se na obojí příchod Pána připravit. Dozvíš se ji z tajenky. 
Postupuj podle čísel od 1 do 26 a do každého okénka doplň vždy první 
písmeno daného obrázku. 

 

Tajenka: ___________________________________________________________________________ 



 

Na vysokou horu nikdy nevyleze ten, který chce zůstat ležet doma. Prestižní 
univerzitu nikdy nedostuduje ta, která se nechce naučit víc, než co se naučila 
na střední škole. Stejně tak pečeť darů Ducha svatého nikdy nedostanou ti, 
kteří o ni nestojí. Ale jak se dají rozeznat lidé, kteří mají zájem, od těch, 
co ho nemají?  

Ve tvaroženské farnosti se poslední biřmování uskutečnilo v roce 
2015 po přesné pětileté odmlce od biřmování předchozího. 
Díky takovým pěti rokům se mládež ve farnosti pěkně obmění, doroste 
nová generace, zatímco ta předešlá už pomalu zakládá rodiny a stává se 
pevným jádrem farnosti. 

V roce 2018 se již začala krystalizovat nová parta mladých a řeč často 
začala zabíhat i k plánovanému biřmování, jehož příprava měla začít co 
nevidět. K otci Jiřímu, ze kterého mládí vyzařovalo, jsme měli blízko 
a těšili jsme se, že nás na svátost bude připravovat on sám. Došlo však 
ke střídání farářů, a do naší farnosti přišel otec David.  

Mládež je velmi rozmanitá a akční skupina farnosti, a vztah si k ní 
tedy každý farář musí budovat. Nemůže ji poznat hned a nezíská si její 
přízeň ze dne na den. Otec David toto věděl, a proto se rozhodl 
s přípravou na biřmování počkat. Byli jsme znovu na začátku. 



 

A toto je odpověď na onu otázku: Jak poznat lidi, kteří o něco 
doopravdy stojí? Letošní biřmování totiž nevzešlo z iniciativy faráře, jak 
tomu často bývá, ale z iniciativy mládeže. Otec David chtěl počkat, my 
jsme ale cítili, že už jsme k zahájení biřmování připravení. Nechtěli jsme 
další odklad. Na papír jsme sepsali všechna naše jména, naše koníčky, 
zájmy a zapojení ve farnosti. Schola, ministrování, vedení dětí na farní 
chaloupce i na jiných táborech, a tak dále. To vše, abychom ukázali, že 
nám farnost není lhostejná a že si dary Ducha svatého zasloužíme.  

Nebylo to jednoduché, ale díky těmto impulzům konečně začaly 
na podzim roku 2020 přípravy na biřmování. Otec David byl v přípravě 
velmi důsledný. Většina z nás má ještě dnes doma pokojový stromek, 
který jsme si měli pořídit a v rámci rok a půl dlouhé přípravy se o něj – 
stejně jako o svoji duši – starat. Otec David však po čtyřech měsících 
odešel. Byli jsme znovu na začátku?  

Ne. Otec Pavel se během týdne ve farnosti rozkoukal a takřka ihned 
nám dal vědět, jak bude příprava biřmování pokračovat. Za to jsme mu 
byli velmi vděční. Bohužel ale setkání pokračovala v duchu 
internetových hovorů, jelikož jsme se kvůli vládním nařízením nemohli 
scházet osobně. Později na jaře už se začalo rozvolňovat, a proto se 
schůzky přesunuly do kostela, kde bylo spousta místa na dodržení 
rozestupů.  

V létě přišlo další střídání kněží a naší přípravy se ujal už třetí farář 
– otec Roman. My adepti na přijetí svatosti jsme už pomalu začínali cítit 
únavu z neustálých změn ve farnosti i v našich biřmovaneckých 
schůzkách. Že bychom poprvé po letech přestali mít ten zájem, který je 
tak důležitý? Otec Roman nás ale znovu probudil a povzbudil humorem 
a akčností, kterou jsme od něj opravdu nečekali.    

Přípravy vyvrcholily víkendovým soustředěním na faře, které jsme si 
zorganizovali my mladí. Od sobotní adorace, přes přednášku otce 
Topenčíka, různé hry a aktivity k zamyšlení, interaktivní procházku, 
hraní na kytaru, až po osazení našeho kříže holubičkami a jejich 
obkreslování na naše speciální respirátory. Díky vlastní iniciativě nás 



 

tento víkend o to víc bavil a snad 
také i po těch pár letech, přestože se 
dobře známe, znovu stmelil. 

O týden později, 23. října 2021, 
jsme už byli nastoupení před farou, 
s našimi kmotry, faráři, kteří se 
podíleli na naší přípravě, a s otcem 
biskupem Nuzíkem, který má v naší 
farnosti speciální místo. Slavnost 
byla prosluněná, krásná a sváteční. 
Bylo to zakončení našich příprav, a 
my jsme si v ten moment 
uvědomovali, že přijetí pečeti darů 
Ducha svatého zdaleka nebylo 
o jediném olejovém křížku na čele. 
Bylo to o tom, jak moc nám na tomto dni záleželo, přese všechny starosti 
spojené se střídáním kněží, přes nemožnost scházet se kvůli pandemii. 
Bylo to o našem přátelství a odhodlání, o podpoře našich kmotrů 
a našich nejbližších, o všech, kteří byli ochotní a pomohli se zkrášlením 
naší slavnosti. A největší zásluhu má na tomto Pán Bůh, bez kterého 
bych nemohl napsat o třiadvacátém listopadu a jemu předcházejících 
událostech ani čárku. A to by byla nuda. 

Vyšli jsme z kostela s předsevzetím, že naše služba pro farnost teprve 
začíná. 

Ondřej Buchta 

Moc ráda vzpomínám na farní dovolené, kde jsem ještě jako dítě 
zdolávala spolu s rodinou a dalšími farníky vrcholky rakouských 
Dolomitů nebo slovenských Roháčů. Sice jsem v té době chození úplně 
neholdovala, ale tehdy jsme kromě chození po horách zvládli spoustu 



 

dalších věcí; navštívili různé pamětihodnosti, hráli jsme hry, slavili mše 
svaté, odpočívali…, zkrátka prožívali dovolenou s dalšími lidmi, kteří 
jsou na stejné vlně – s naší farní rodinou. A tak tyto zážitky ve mně 
zůstaly hluboce zakořeněné a jsem za ně moc ráda a možná právě díky 
nim, mám teď hory a chození obecně, moc ráda. 

A proč o tom tak píšu? Ráda bych obnovila tuto tradici a farní 
dovolenou zorganizovala. Protože toužím po tom, aby naše farnost byla 
více společenstvím lidí, kteří se znají, kteří si navzájem pomáhají, modlí 
se spolu, i za sebe navzájem. Kteří jsou si blízko, protože jsou i Bohu 
blízko, a nehledí jen na vlastní zájmy a potřeby. Toužím po tom, aby 
naše farnost byla místem, kde se budou nově příchozí cítit jako doma. 
A je mi jasné, že toto nevznikne hned, ale nikdy není pozdě začít 
a myslím, si, že farní dovolená je dobrý prostředek, jak poznat druhé 
farníky, navázat hlubší vztahy a přiblížit se společně této ideji.  

Tak bych ráda, kdybyste nad tím popřemýšleli, jestli byste se chtěli 
farní dovolené zúčastnit. Všichni jsou vítaní! Chápu, že ne každý má 
kondičku vysokohorského turisty, ani já nemám. Ale není problém 
připravit různé trasy pro různě zdatné skupiny. Jako termín mi přijde 
nejschůdnější, první týden v červenci 3.–9. 7., ale pokud bychom se 
shodli na jiném termínu, tak není problém zvolit jiný termín. Jako místo 
by se mi nejvíc líbilo Slovensko, ale kdo ví, jak to bude zase 
o prázdninách s covidem, další možnost jsou Krkonoše, ubytování 
ve Špindlerově mlýně. Pokud byste věděli o něčem jiném, tak mi dejte 
prosím vědět (zas tak moc toho neznám), stejně jako pokud byste měli 
o dovolenou s naší farností zájem, tak mi napište na e-mail: 
marusev@seznam.cz, a to do 19. 12., abychom mohli dořešit detaily 
a ubytování zarezervovat. Moc díky a těším se na společní čas nejen 
v kostele. 

Maruška Severová 
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Když mi bylo osmnáct, učil mě táta řídit, abych šel do autoškoly 
trochu předpřipraven. Měl tehdy polského Fiata a to byla doba, kdy se 
ještě motory zahřívaly. Takže táta mi vysvětloval: „Heleď, vyřadíš 
na neutrál, sešlápneš spojku a nastartuješ. A pak ho nech chvíli běžet.“ 

Já se ptal: „A jak dlouho?“ 
A táta říkal: „No, vyjde ti to přesně na jeden otčenáš.“ A toho jsem se 

držel. 
Dnes už ve svém Citroënu čekat nemusím. Motory se už nezahřívají. 

Možná je to škoda. Myslím, že kdyby si každý řidič dal jeden otčenáš, 
než vyjede, vypadalo by to na silnicích daleko líp. 

Svatý otec František v srpnu tohoto roku vyzval ve svém 
videoposelství nejen lidi z Latinské Ameriky, ale z celého světa, aby se 
nechali očkovat: „Díky Bohu a práci mnoha lidí dnes máme vakcíny, které 
nás chrání před Covidem-19. Přinášejí naději na ukončení pandemie, 
ale pouze pokud budou dostupné všem a pokud budeme spolupracovat.“ 

Pozořická farnost Vás zve k boží muce 
v Sivicích, k tradičnímu setkání 
na pobožnost s prosbou za rodiny, která se 
koná 26. 12. 2021 v 15 hodin.  
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